সিটির
স্বাস্থ্যসেবা
পাওয়ার জন্য
আপনার চাবিকাঠি
আপনার অভিবাসনগত অবস্থা বা অর্থ
পরিশ�োধ করার সক্ষমতা নির্বিশেষে
সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্বাস্থ্যসেবা
পাওয়ার জন্য আপনার অধিকার
আনলক করুন

NYC
Health +
Hospitals এর
অবস্থানগুলিতে শহরব্যাপী
পাওয়া যায়!

আজই NYC Care–এর সদস্য হ�োন!

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

গ�োপনীয়তা নিশ্চিতভাবে রক্ষা করা হবে।
NYC Care–এ তালিকাভুক্তি ‘পাবলিক
চার্জ’ আইনের অধীনে ক�োন ঝঁু কি
বহন করে না।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমরা বিশ্বাস করি যে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া
একটি মানবিক অধিকার। আপনার জন্ম ক�োথায় হয়েছে কিংবা
আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন সেসব নির্বিশেষে, আমাদের
সিটিতে আপনার মানসম্মত, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার
অধিকার রয়েছে। NYC Care একটি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি
যা সেইসব নিউ ইয়র্ক বাসীদের জন্য বিনামূল্যে বা কম-খরচে
পরিষেবা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে যারা স্বাস্থ্য বিমা
পাওয়ার য�োগ্য নয় কিংবা স্বাস্থ্য বিমা কেনার জন্য আর্থিকভাবে
অবস্থাসম্পন্ন নয়। এই কর্মসূচি এখন পাঁচটি বর�োর সবগুল�োতে
NYC Health + Hospitals-এর অবস্থানগুলিতে পাওয়া
যায়।
NYC Care-এর সাথে, আপনি:
+ আপনার কমিউনিটিতে NYC Health + Hospitals এর
র�োগী সেবা কেন্দ্রগুল�োতে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য একটি
অনন্য মেম্বারশিপ কার্ড পাবেন।
+ দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনার প্রাইমারি কেয়ার প্রোভাইডারের
সাথে প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন যিনি আপনাকে
অসুস্থতা এড়িয়ে ও অন্যান্য পরিষেবার সাথে সংযুক্ত করার
মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে।
+ আপনার সাহায্যের প্রয়�োজন হলে আমাদের য�োগায�োগ কেন্দ্রে
ফ�োন করুন, যা 24/7 খ�োলা থাকে৷
+ কম খরচে 24/7 প্রেসক্রিপশনের ওষুধ নিন।
+ একটি প্রাইমারি কেয়ার টিমের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন
যার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে নার্স, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানকারী পেশাজীবী, মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট, সামাজিক
কর্মী, ফার্মাসিস্ট এবং পুষ্টিবিদ।
+ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পেতে সমর্থ হবেন। য�োগদান করতে
কিংবা মাসিক ক�োন ফি নেই। স্বাস্থ্য সেবা পেতে আপনার
খরচ আপনার পারিবারিক আকার এবং আয়ের উপর
নির্ভ রশীল।

আরও
জানতে এবং
তালিকাভু ক্ত হতে,
কল করুন:

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273

গ�োপনীয়তা নিশ্চিতভাবে রক্ষা করা
হবে। NYC Care–এ তালিকাভুক্তি
‘পাবলিক চার্জ’ আইনের
অধীনে ক�োন ঝঁু কি বহন
করে না।

সাথে থাকুন। আমাদেরকে অনুসরণ করুন৷
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